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ZVODOVÁ RÚRA



ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAIKO 

Odkvapový systém RAIKO PREMIUM je ideálny pre každú strechu, ide o kompletný systém odvodu vody. Skúsenosti 
a blízka spolupráca tak so zákazníkmi, ako aj so zhotoviteľmi, tvoria základ pre tvorbu moderných prvkov systému. 
Každý, dokonca aj ten najmenší prvok odkvapového systému RAIKO PREMIUM je výsledkom výberu optimálnych 
technologických riešení, ktorých unikátnosť chránia držané patenty. 

RAIKO je výnimočný a ľahko inštalovateľný odkvapový systém, dokonale prispôsobený pre každú klímu a každý objekt, 
systém, ktorého vizuálne hodnoty jemne zdôraznia krásu každej budovy. 

SUROVINA 

Prvky systému RAIKO PREMIUM sa vyrábajú 
na základe švédskej technológie z tej 
najkvalitnejšie ocele (0,6 mm), obojstranne 
pozinkovanej (275g/ m2) a potiahnutej vrstvou 
GreenCoat RWS (2x35μm) - výrobca SSAB 
(Švédsko). Vrchná vrstva GreenCoat RWS sa 
vyznačuje veľmi veľkou hladkosťou povrchu 
a stabilitou farby a tiež zodpovedajúcou 
odolnosťou voči pôsobeniu zrážkovej vody 
a nečistôt obsiahnutých v atmosfére. Osem 
ochranných vrstiev kryjúcich plech zaručuje 
dokonalú odolnosť prvkov voči korózii, čo 
mnohonásobne predlžuje prevádzkovú dobu 
systému. Preto sa odkvapový systém RAIKO 
PREMIUM vyznačuje dlhoročnou odolnosťou 
a jeho údržba sa obmedzuje výhradne na 
odstraňovanie nečistôt zo žľabov.
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PARAMETR

VYUŽITIE vonku

HODNOTA NORMA

HRÚBKA VRSTVY

TOLERANCIA HRÚBKY VRSTVY

LESK

MIN. POLOMER OHYBU

MIN. TEP. TVAROVANIE

RÁZOVÁ PEVNOSŤ

TVRDOSŤ

-

35 um / 35 um ISO 2808

6 Ųm (priemer 3 meraní) EN 10 169-1

40 EN 13523-2

1T (tmavý) - 2T (istý) EN 13523-7

+15°C -

8 EN 13523-5

HB-F EN 10 169-1

MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA +100°C

UV KATEGÓRIA

ODOLNOSŤ VOČI KORÓZII

ODCHÝLKA ODTIEŇOV

-

Ruv3 prEN 10169-2

RC4 EN 10 169-1

E<1.0 -

ROZMERY A FAREBNOSŤ 

Odkvapový systém RAIKO PREMIUM je dostupný v troch veľkostiach a v 11 farebných variantoch: 

Ponúkaný výber veľkostí a odtieňov systémov umožňujú individuálne prispôsobenie systému 
povrchu a farebnosti strechy. Pozor: odtieň 742, 087 a 044 nie je dostupný v rozmere 100 mm/75 mm.
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VÝROBNÝ PROCES 

Odkvapový systém RAIKO PREMIUM vzniká na základe najmodernejších technológií lisovania plechov za studena. 
Výroba prebieha na základe bohatého a neustále modernizovaného strojového parku obsluhovaného vysoko 
kvalifikovaným personálom. Najvyššia starostlivosť na ideálne prispôsobenie každého detailu a udržovanie stálej, 
najvyššej kvality výroby leží pri základoch úspechov nášho systému. 

VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI 

Nesmierne dôležité pre nás sú vaše postrehy týkajúce sa používania odkvapového systému RAIKO PREMIUM.          
Preto je vám k dispozícii firemná infolinka, na ktorej vyčerpávajúcim spôsobom odpovieme na každý dotaz. Všetky vaše 
postrehy sú nami veľmi dôkladne analyzované a umožňujú nám vytyčovať nové smery vývoja produktu. 

100/75

125/90

150/100

ODKVAPOVÝ SYSTÉM POVRCH STRECHY

1 ODTOK 2 ODTOKY

> 50 m2 50 m2 - 100 m2

50 m2 - 100 m2 100 m2 - 150 m2

100 m2 - 150 m2 150 m2 - 200 m2 

MONTÁŽNY NÁVOD 

Správna montáž systému vám zaručí rýchly a spoľahlivý odvod vody zo striech po celú dobu jeho používania a obmedzí 
zákroky údržby výhradne na čistenie žľabov od lístia. Preto, aby sme vám zaistili úplnú spokojnosť s našim produktom, 
predstavujeme montážne pokyny a rady. Zoznámte sa s nimi, prosím, pred montážou odkvapového systému RAIKO 
PREMIUM. 

Uistite sa, že disponujete všetkými nevyhnutnými prvkami systému a to v dostatočnom množstve. 
Pamätajte si, že žľab musí vystupovať mimo rovinu strechy a to minimálne o polovicu svojho priemeru. 
Dajte pozor, aby bol žľab o niečo nižšie než je línia predĺženia plochy strechy tak, aby netvoril oporný bod pre zosúvajúci 
sa sneh. 
Zachovajte sklon žľabu smerom k zvodovej rúrke okolo 3-5 mm/bm. 
Nezabudnite, aby vnútorná hrana žľabu bola o 6-10 mm vyššia než jej vonkajšia hrana.
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Háky (stredné HKS, dlhé HKD, longer HKL) na montáž 
na krokvách alebo doskách ohýbame za účelom 
dosiahnutia správneho sklonu žľabu (3-5 mm/bm). 
Háky combi (HKC) slúžia na priamu montáž na čelnej doske 
dodržaním zodpovedajúceho sklonu žľabu (3-5 mm/bm). 
Háky pripevňujeme s rozstupom max. 60 cm, krajné háky 
umiestňujeme vo vzdialenosti cca 10 cm od koncov žľabu. 
Nezabudnite hák nasadiť na každú stranu rohu. 
S montážou hákov začíname od pripevnenia krajných 
hákov, potom medzi nimi pretiahneme značiace lanko 
ktorým vytýčime líniu montáže ostatných hákov. 
V prípade použitia dvoch zvodových rúrok háky 
pripevňujeme od stredu so sklonom smerom k týmto 
rúrkam.

Na žľabe určíme miesto, kde bude usadená zvodová 
rúra, následne vyrežeme pílkou na kov otvor (pozor: 
nepoužívajte k tomu uhlovú brúsku). 
Odhrnieme von hrany rezu tak, aby sme uľahčili odtok 
vody do kotlíka zvodu. 
Montujeme kotlík zvodu (SZT) na žľab tak, že zavedieme 
jeho ohnutú hranu do vnútorného lemu žľabu. Následne 
kotlík zvodu pritlačíme k žľabu a pripevníme ho pomocou 
zahnutia montážnych lístkov do vnútornej hrany žľabu.

MONTÁŽ HÁKOV:1 MONTÁŽ KOTLÍKA ZVODU:2

Osadíme žľaby (RYN) a rohy (NAW, NAZ), začneme od 
žľabu s inštalovaným kotlíkom zvodu, zastrčíme vnútornú 
stranu žľabu do držiaka na háku a následne zatlačíme 
vonkajšiu hranu do západky. Následne inštalujeme 
ostatné žľaby a rohy. 
S použitím spojky žľabu (ZLR) utesníme všetky spoje 
medzi žľabmi a rohmi. Dajte pozor, aby sa spoje 
nachádzali v rovnakej vzdialenosti medzi hákmi. 
Spoj žľabu (ZLR) nasadíme symetricky na zadnú 
časť oboch spojovaných dielov, dávame pozor, aby sa 
tesnenie nachádzalo v strede spoja. 
Následne zapneme sponu na prednej časti spojovaných 
dielov a zaistíme ich ohnutím pliešku. 
Žľaby a rohy prispôsobíme dodržaním cca 5 mm odstupu 
medzi nimi pre kompenzovanie zmien dĺžky. 
Čelá (DEN) pripevníme na koncoch žľabu, najskôr do 
ich oblúkovitej priehlbiny nanesieme malé množstvo 
pokrývačského tmelu. Následne nasadíme čelo                     
a dotlačíme predné ucho na lem žľabu, zadné ucho 
zahneme za žľab.

Na stene vyznačíme čiaru, pozdĺž ktorej bude prebiehať 
zvodová rúra. Následne preložíme objímku žľabu  
(OBP alebo OBB), zaznačíme miesto jej pripevnenia                         
a pripravíme si pripevňovacie otvory. Objímka sa montuje 
s pomocou hmoždiniek. 
V prípade montáže na stenu zateplenú polystyrénom 
je nutné použiť kotvy (KTO) alebo kolíky (BDO) so 
zodpovedajúcou dĺžkou. 
Prvú objímku inštalujeme priamo pred kolenom                        
a poslednú pred chrličom. 
Maximálna vzdialenosť medzi objímkami by nemala 
prekračovať 2 m. Po pripevnení rúrok nabijeme spojky 
na objímky pomocou drevenej rozperky. 
Na konci zvodovej rúrky pripevníme chrlič (WYL) alebo,  
v prípade odvodu vody do kanalizácie, zvodovú rúrku         
s prírubou (RSK).

MONTÁŽ ŽĽABOV, ROHOV A ČIEL:3 MONTÁŽ ZVODOVÝCH RÚROK:4

POZOR: Nezabúdajte na dôkladné očistenie rúrky 
od vyrezaných kúskov plechu a pilín. Zanechané 
zvyšky hrdzavejú a menia farebnosť povrchu plechu.
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Dĺžka: 1 m, 2 m, 4 m.
Dĺžka na objednávku: 3 m, 5 m, 6 m.

Dĺžka: 1 m, 3 m, 4 m.
Dĺžka na objednávku: 2 m, 5 m, 6m.
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Dĺžka: 1 m.Dĺžka: 0,5 m.
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Dostupný tiež s dlhým ramenom

Dostupný tiež s dlhým ramenom
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Dĺžka: 70, 160, 210, 325.Dĺžka: 175, 210, 325.
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Dĺžka: 150, 225, 300.



SPÔSOB BALENIA, MNOŽSTVA, HMOTNOSTI

1 fóliový rukáv
2 kovová stojka 80 cm / dĺžka dielu / 80 cm
3 kartón 40 cm / 40 cm / 40 cm

4 kartón 40 cm / 40 cm / 16 cm
5 palety EURO 80 cm / 120 cm / 200 cm
6 palety EURO 80 cm / 120 cm / 84 cm

SPÔSOB BALENIA:
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1 fóliový rukáv
2 kovová stojka 80 cm / dĺžka dielu / 80 cm
3 kartón 40 cm / 40 cm / 40 cm

4 kartón 40 cm / 40 cm / 16 cm
5 palety EURO 80 cm / 120 cm / 200 cm
6 palety EURO 80 cm / 120 cm / 84 cm

SPÔSOB BALENIA:

15



Sídlo:

RRS Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Reymonta 2,

77-400 Złotów, Poľsko

DIČ (NIP): 767 469 86 17

IČ (REGON): 302576999

Oblastný súd Poznań Nowe Miasto a Wilda IX.

hosp. odbor Národného súdneho registra č. KRS 0000484929

V súvislosti s aktualizáciou ponuky a s možnými zmenami technológií si vyhradzujeme právo na zmeny v tomto 

katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Tento katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle obchodného zákonníka.

Výroba:

ul. Radarowa 165

80-298 Gdańsk, Poľsko

T: +48 58 340 20 00

F: +48 58 340 20 90

E-mail: info@raiko.com

KONTAKTNÉ ÚDAJE

WWW.RAIKO.COM

Distribútor

4Concept s.r.o., 

ul. Popradská 56/A, 

040 11 Košice, Slovensko

T: +421 905 423 691

T: +421 948 629 912

Web site : www.4concept.sk

E_mail : 4concept@4concept.sk


